
Benvenuti da  

Enoteca Maglia! 

Gastronomi för folk i jeans, 

i hjärtat av Majorna sedan 2012 

 

 

Något gott innan maten? 

Prosecco  |  Franciacorta 

 

Prova någon av våra goda drinkar 

Limoncello Spritz |  Aperol Spritz  

Ramazzotti Sour | Negroni  

 

 

Pinsa Romana Bianco con tartufo 199kr 

Surdegspizza med fäskost, tryffel, pinfärsk 

burrata, parmaskinka och mozzarella di bufala 

 

Share & care 445kr/person   

Våra charkuterier, kvällens pasta 

& kvällens dessert 

 

 Wine pairing till maten 

Tala med våra duktiga servitörer 

 

 

Låt oss ta hand om er!   
Robert med personal 

 

 



 

Antipasti  
 

Piccolo   185kr Medio  255kr 

Grande   345kr Ost & Chark  355kr 

 
Primi  
 

Risotto con Porcini                             205kr           
Krämig risotto med smörstekt Karljohansvamp samt 

Parmigiano-Reggiano  

                           

 

Carpaccio di barbabietola                    179kr 
Carpaccio på rödbeta, äpple och senapskompott, pecorino 

kräm rostade solrosfrön och balsamvinäger   

              

      

Tortelloni Fritto              195kr 

Friterad tortelloni, parmesan, tapenade på Taggiascaoliver 

och sardin   

       

 

Burrata di Caserta             195kr 

Burrata från Caserta serveras med honungsfermenterad 

vitlök, sumak, coppa och picklade granskott   

   

 

Crudo di Tonno       199kr 

Tartar på tonfisk med n´dujakräm, gul endiv, 

schalottenlök och laxrom 

 

 



 

Pasta artigianale  
 

Linguini con Scampi               225kr 
Färsk linguine med vitlöksstekta scampi (ASC), smörad 

blåmusselfond samt persilja 

 

Orecchiette Artigianale       215kr 
Färsk öronformad hantverkspasta med smörad tomatsky 

och vår egen vildsvinssalsiccia samt parmesan 

 

 

Secondo  
 

Barbabietola         225kr 
Variation på betor, taleggiopolenta, endiv och rökta 

mandlar 

 

Guanciale al forno alle erbe       355kr 
Örtbakade spädgriskinder med confiterade San 

Marzanotomater, potatis och parmesanpuré samt het 

vitlökssky 

 

Bistecca al Tagliata        395kr                                          

Grillad hängmörad Entrecòte med confiterad tomat 

ruccolasallad, parmesan samt grillad citron 

  

Salmerino                                           329kr 
Sotad Rödingfile, pumpakräm, endiv, ostronskivling samt 

brynt kräftsmör 

                                                              
Agnello                                                     315kr 
Örtstekt lammrostbiff med taleggiopolenta, grillad 

kronärtskocka samt sky på oliver och mynta 
 



Dolci  
 

 

Praline di cioccolate       79kr 
Chokladpralin 

 

 

La selezione di gelato e sorbetto     85kr 
Kvällens urval av glass och sorbet 

  

 

I nostri formaggi      145kr 
Ostar från bestämt område i Italien 

 

 

Pannacotta all´alloro      139kr 
Lagerblads pannacotta med vermouthbakade nektariner 

 

 

Torta di Noce        139kr 
Ljummen valnötskaka, sorbet på honungsrostade 

plommon samt en citrus och sumakcurd 

 

 

Tiramisú al Pistacchio                           139kr   
Husets Tiramisú med pistagenötter dammad med kakao 

 

 

Grappa, Brandy mm – Fråga er servitör! 

 

Buon Appetito! 


